
 

 

 

 

 

 

Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers 

Van het Bredero Beroepscollege 

 

Datum : 28 mei 2020 

Betreft: update opening school 2 juni 2020 

  

Beste leerlingen en ouders/verzorgers 

We gaan weer starten. Vanaf 2 juni is de school weer voor een deel open. Via deze 
brief geven we jullie alle noodzakelijke informatie om ervoor te zorgen dat we 
met z’n allen een goede start kunnen maken.  

ONDERWIJS: 

Voor alle leerlingen hebben we een nieuw rooster gemaakt. Het rooster is een 
combinatie van online- onderwijs en onderwijs op school. Op de dagen dat er een 
lokaal in het rooster wordt vermeld, ben je op school; op de andere dagen staat 
er “bONL” op de plek van het lokaal. Dan volg je online lessen via Teams zoals je 
dat gewend bent. Het rooster staat net als altijd in Magister. Let op! We hebben 
voor elk leerjaar andere lestijden. Hiermee voorkomen we dat er te veel 
leerlingen gedurende leswisselingen op de gang zijn. Kijk dus goed naar de 
lestijden op je rooster. In principe ben je de hele dag in hetzelfde lokaal en zit je 
aan dezelfde tafel. Deze maak je aan het eind van de dag zelf schoon met de 
middelen die daarvoor in de klas aanwezig zijn. Net als altijd verwachten we dat 
je zorgt dat je op tijd aanwezig bent, je spullen bij je hebt en actief deelneemt aan 
de les. Het blijft ook nu in deze tijd erg belangrijk om Magister regelmatig te 
controleren op nieuwe berichten en TEAMS thuis open te hebben staan. Als er 
iets nieuws is te melden, komt het via deze kanalen binnen. Ouders blijven we 
informeren via de mail.  

REGELS VOLGENS HET RIVM: 

Om te voldoen aan de regels van het RIVM hebben we een uitgebreid protocol 
opgesteld. Dit protocol kun je terugvinden op onze website. In het kort volgt 
hieronder een opsomming van de regels die we hanteren om te kunnen voldoen 
aan de richtlijnen. Het is belangrijk om deze regels goed (samen met uw kind) 
door te nemen.  
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- We houden altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 
- We komen met de fiets of lopend naar school om drukte in het openbaar 

vervoer te vermijden.  
- De school heeft eenrichtingverkeer: je komt bij de voordeur binnen en 

gaat via de uitgang bij het restaurant naar buiten. 
- Je komt niet eerder dan tien minuten voor de les aan en je gaat na de 

lessen direct naar huis. 
- Je reinigt je handen direct bij binnenkomst met het pompje dat daar staat 

en herhaalt dat reinigen een aantal maal per dag.  
- Je mag je kluis niet gebruiken en je zorgt daarom dat je alle schoolspullen 

bij je hebt.  
- Als je de klas binnenkomt reinig je je handen en als je weg gaat maak je  

je tafel en de spullen die je hebt gebruikt schoon. Er is daarvoor in de klas 
alles aanwezig.  

- In de pauzes en tussen de lessen door mag je niet van het schoolterrein 
af. Je mag ook niet bij de in- of uitgang staan. Je houdt pauze op het 
binnenterrein, de aula of op het pauze-dak.  

- Je kunt dus tussendoor niet even ergens iets te eten gaan halen. De 
kantine is dicht. Neem dus eten en drinken van huis mee. Via mevrouw 
Hajat kun je wel iets voor de volgende lesdag bestellen. Zij komt het dan 
brengen in de klas. Je kunt betalen met PIN. 

- We eten en drinken alleen in de klas, na het eten ruim je zelf je tafel op 
en maakt hem schoon.  

- Als je verkouden of ziek bent en je hebt koortsverschijnselen blijf je thuis.  
- Je luistert altijd naar alle instructies van de medewerkers en voert die uit.  

 

DIPLOMERING: 

Voor de leerlingen van leerjaar 4 onderzoeken we hoe we een mooie afsluiting 
kunnen bieden om het jaar af te ronden. Alles afhankelijk van de ruimte, het weer 
en natuurlijk de richtlijnen die dan gelden. Op 4 juni is de uitslag bekend. Zorg dat 
je bereikbaar bent! Je ontvangt hierover een bericht in Magister. 

TOT SLOT:  

We zien er naar uit jullie weer te mogen verwelkomen. Ondanks dat we veel 
online contact hebben gehad, zien we jullie liever life. Helaas zullen nog niet alle 
docenten aanwezig kunnen zijn, maar een groot deel zal jullie komende week 
weer verwelkomen. Tot volgende week! 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

M. Franzen 

Directeur 


